
2 0 2 0 .  J Ú L I U S  3 0 . ,  C S Ü T Ö R T Ö K S P O R T 9#kézilabda  #felkészülés

• Ezen a héten neki-
vágott az edzéseknek 
a Székelyudvarhelyi 
Szejke SK. Bár az 
együttes kiharcolta az 
élvonalbeli feljutási 
tornán való szereplést, 
a klubvezetés a gazda-
sági helyzetet mérle-
gelve úgy döntött, nem 
indul el a megméret-
tetésen. Idén is a férfi 
kézilabda másodosz-
tályba iratkozik be a 
székelyföldi gárda.

JÓZSA CSONGOR

H étfőn délután gyűlt össze 
először a Székelyudvarhe-
lyi Szejke kerete, a csapat 

a kézilabdaélet leállása óta először 
találkozott edzésen. Azóta öt hónap 
telt el, az együttes a bajnokság fel-
függesztésekor csoportelsőként állt, 
célkitűzése a Bölények Ligájába való 
feljutás volt – amire meg is volt az 
esélye.

Csakhogy, azóta történt egy s 
más: a világjárvány miatt a szpon-
zori kör nem tudta zökkenőmente-
sen támogatni a klubot, így letettek 
a nagy álomról, a soron következő 

évadban is a másodosztályba nevez 
be a Szejke SK, a feljutási tornára el 
sem utaznak.

Ezen infók után üdítő hír volt, 
hogy a csapat elkezdte a felkészü-
lést a következő idényre. A tavalyi 
keretből négyen távoztak: Balázs 
Botond a CSU Suceavához, Szász 
Előd a Magnum Botoșani-hoz, Ko-
pacz Csongor és Lőrinczi Lehel pedig 
nem folytatja a versenyszerű kézilab-

dát, előbbi a Székelyföldi Kézilabda 
Akadémia egyik csoportjának edzője 
lett. A szakmai stábból távozott Kocs 
Levente kapusedző, ő visszatért az 
élvonalbeli Tordai Potaissához.

A vezetőedző Sipos Lóránt ma-
radt, megkeresésünkre elmondta, 
a legfontosabb, hogy végre elkezd-
hették a munkát: „Nehéz időszakon 
vagyunk túl, mindenképp öröm, 
hogy jelenleg egy tizenhét fős keret-

tel nekiálltunk a munkának. Persze, 
betartva a jelenlegi korlátozásokat, 
egyelőre az erőnléti edzések van-
nak a középpontban, Nagy Sándor 
trénerrel. A lehetőségekhez mérten 
majd lesznek labdás tréningek, ha 
úgy alakulnak a dolgok, akkor teszt-
meccsek is”.

A felkészülés előtt a székelyföldi 
gárda tagjain elvégezték a korona-
vírustesztet, mindenkinél negatív 

lett az eredmény. A kézilabdázók és 
a szakmai stáb is elfogadta, hogy 
fi zetésüket tíz százalékkal csökken-
tették. A nagyifj úsági együttestől 
„jöttek fel” kézilabdázók, egyetlen 
igazolást jelentettek be: a nagybá-
nyai születésű, legutóbb a Nagyvá-
radi VSK-nál szereplő, 193 cm magas, 
93 kilós Szabó Benjámin írt alá, aki 
átlövő szerepkört tölt be.

A Román Kézilabda-szövetség 
(FRH) augusztus közepéig várja az 
A osztályba nevező együttesek be-
iratkozását, azután döntenek arról, 
hogy milyen lesz a másodosztály 
versenykiírása. „Szó volt arról, hogy 
marad a négy csoportos besorolás, 
de arról is hallani, hogy az a terv, 
hogy két csoportba osszák a jelent-
kezőket. Egyelőre sok a kérdőjel, 
elég csak arra gondolni, hogy au-
gusztus közepén indulnia kellene az 
élvonalbeli pontvadászatnak. Addig 
még a feljutási tornát is le kellene 
játszaniuk. Jelenleg még normális 
edzéseket sem lehet tartani. Való-
színűleg csúszik minden” – fejtette 
ki Sipos.

Ami pedig csapata idei célkitűzé-
sét illeti, szerinte erről még korai 
lenne beszélni, majd akkor érdemes, 
amikor kialakul az A osztály összeté-
tele, elindul a bajnokság – az elmúlt 
idényekben a másodosztály szeptem-
ber elején rajtolt el.

Európa legnagyobb kézilabda arénája épül
A Magyar Kézilabda-szövetség bemutatta a 2022-es magyar-szlovák 
közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokságra épülő multi-
funkcionális aréna látványterveit. „A Magyar Kézilabda-szövetség 
büszke rá, hogy a sportág világszínvonalú otthont kap, de nem csak 
a kézilabda szurkolói örülhetnek, ugyanis az aréna nagy koncertek, 
rendezvények, kiállítások helyszíne is lesz, mindemellett pedig az 
összes létező teremsportág számára is megfelelő szabványokkal 
rendelkezik, ide értve például a kosár- és röplabdát, a jégkorongot, 
teniszt és korcsolyát, de bizonyos lovas és motoros versenyeket is” 
– olvasható a kéziszövetség hivatalos oldalán. A már épülő sport-
csarnok Európa legnagyobb kézilabda arénája lesz, és 20 022 fő 
befogadására alkalmas.

Lékó ismét armageddonban kapott ki
Lékó Péter armageddonban kapott ki Boris Gelfandtól a nyolca-
dik fordulóban azon a tízfős online sakktornán, amely a negyedik 
állomása a világbajnok norvég Magnus Carlsen által útnak indított, 
egymillió dollár összdíjazású sorozatnak. A Chess24 szakportál 
beszámolója szerint a 15 perces alapjátékidejű partikkal zajló, 150 
ezer dollár összdíjazású Legends of Chess elnevezésű viadal keddi 
napján a magyar és az izraeli játékos egy-egy győzelem mellett két-
szer remizett, így következett az úgynevezett armageddon játszma, 
amelyben a világossal játszó Lékónak öt, a fekete figurákat irányító 
Gelfandnak négy perc állt rendelkezésre, de utóbbinak már a dön-
tetlen is elég lett volna a sikerhez. A partiban Gelfand kerekedett 
felül, így 3–2-re győzött. A magyar sakkozó, aki nyolcadik helyen áll 
a mezőnyben, a tegnapi zárófordulóban a kínai Ting Li-zsennel ült 
asztalhoz.

• RÖVIDEN 

E lkezdte a nyári felkészülés 
második szakaszát a Csíksze-

redai Sportklub jégkorongcsapata. 
A keret a hét elején átesett a koro-
navírus-tesztelésen, és mindenki 
negatív.

A nyári alapozás második perió-
dusának első részében, július 27. és 
augusztus 9. között hazai környe-
zetben folytatódnak az edzések, az 
egészségügyi minisztérium előírá-
sait, illetve a járványtani óvintézke-
déseket betartva zajlik a munka, töb-

bek között futógyakorlatok, erőtermi 
edzések, kerékpározás, kiscsoportos 
labdajáték szerepel a programban – 
tudtuk meg Hozó Leventétől, a Sport-
klub edzőjétől.

„Jó hír, hogy a Csíkszeredai 
Sportklub összes játékosán és stáb-
tagján hétfőn elvégzett koronavírus-
tesztek eredményei mind negatívak, 
tehát teljes gőzzel folyatódhat a mun-
ka” – mondta el Hozó.

A szakembertől megtudtuk, hogy 
a jégedzéseket augusztus 10-én kez-

di el a Sportklub, augusztus második 
hetétől Csíkkarcfalván, a Felcsíki 
Műjégpályán kezdődnek el a specifi -
kus tréningek. A Vákár Lajos Műjég-
pályán a tervek szerint szeptember-
től lesz a jég.

Hozó elmondta, hogy egyelőre 
sem az Erste Ligának, sem pedig a 
román bajnokságnak nincs pontos 
menetrendje. A Sportklubhoz az 
elmúlt napokban nem érkezett új 
játékos.

Dobos László

Negatív koronavírustesztek a Sportklubnál

Munkába állt a Szejke SK
Elkezdte a hangolást az új idényre a székelyudvarhelyi kézilabdacsapat

Hosszú szünet után gyűlt ismét össze 
a Szejke kerete
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Kijelölték az U19-es futball-Eb időpontját
A z Európai Labdarúgó-szövetség 

(UEFA) kijelölte a jövő évi U19-
es korosztályú Európa-bajnokság 
időpontját. A kontinenstornát Romá-
nia rendezi négy helyszínen.

A kontinens nyolc korosztályos vá-
logatottját felvonultató megméretteté-
sen összesen 15 mérkőzést játszanak. 
A torna 2021. június 30-án veszi kez-
detét és július 13-án ér véget. A román 
szövetség négy stadionnal sikeresen 

pályázott a rendezésre, ezek a jelenleg 
még épülő bukaresti Giulești (14 047 
férőhely) és Arcul de Triumf (8 155) aré-
nák, továbbá a ploiești-i Ilie Oană (15 
073) és a voluntari-i Anghel Iordănes-
cu (4 518) pályák. Az UEFA-nak még 
jóvá kell hagynia a stadionokat, ezt az 
év végéig teszi meg, miután munkalá-
togatást tart a helyszíneken.

A román válogatott házigazda-
ként automatikusan tagja az Eu-

rópa-bajnokságnak. A csapat idén 
több felkészülési tornán kellett volna 
részt vegyen, de mindegyiket töröl-
ték a koronavírus-járvány miatt. A 
többi együttes ősszel kezdi meg a 
selejtezőt a kontinenstornára való 
kvalifi kációért.

Románia másodszor ad otthont 
az U19-es Eb-nek, hiszen 2011-ben 
szintén vendégül látta az ifj úsági me-
zőnyt. (Horváth Bálint Ottó)




